
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 381/2007

z dnia 4 kwietnia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania
wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli
przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla
systemów wsparcia bezpośredniego w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych
systemów wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1973/2004
ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003
w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia

oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia
29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla
systemów wsparcia bezpośredniego w zakresie wspólnej polityki
rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników
oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE)
nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001,
(WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999,
(WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr
2529/2001 (1), w szczególności jego art. 52 ust. 2 i art. 145
lit. c), d) i j),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Definicja hektara kwalifikującego się do dopłat w ramach
systemu jednolitych płatności ustanowiona w art. 44
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 została zmieniona
rozporządzeniem Rady (WE) nr 2012/2006 (2), tak że
obecnie kwalifikują się dowolne powierzchnie obsadzone
drzewkami oliwnymi.

(2) Artykuł 20 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 zmie-
niony rozporządzeniem (WE) nr 2012/2006 stanowi,
że państwa członkowskie niestosujące pomocy
w odniesieniu do gajów oliwnych przewidzianej
w tytule IV rozdział 10b tego rozporządzenia mogą
zdecydować o stosowaniu systemu informacji geogra-
ficznej uprawy oliwek. W związku z tą zmianą należy
zmienić art. 12 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 796/2004 (3) w odniesieniu do treści pojedynczego
wniosku odnośnie do działek obsadzonych drzewami
oliwnymi oraz załącznik XXIV pkt 1 i 3 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 1973/2004 (4) w odniesieniu do kwali-
fikujących się drzew oliwnych i obliczania liczby kwali-
fikujących się hektarów w celu stosowania uprawnień do
płatności.

(3) Artykuł 33 rozporządzenia (WE) nr 796/2004 ustanawia
zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1782/2003
dotyczące warunków kontroli zawartości tetrahydrokana-
binolu w konopiach. Począwszy od 2007 r., uprawa
konopi do celów innych niż na włókno będzie dozwo-
lona jako uprawa gruntu w ramach systemu jednolitych
płatności, zgodnie z rozdziałem 4 tytułu III rozporzą-
dzenia (WE) nr 1782/2003. Należy zatem odpowiednio
zmienić art. 33 rozporządzenia (WE) nr 796/2004
i załącznik II do tego rozporządzenia.

(4) Zgodnie z art. 33 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr
796/2004 państwa członkowskie przekazały Komisji
wyniki badań określających poziom tetrahydrokanabi-
nolu w odmianach konopi zasianych w roku 2006.
Wyniki te należy uwzględnić przy ustalaniu wykazu
odmian konopi kwalifikujących się do płatności bezpo-
średnich na najbliższe lata gospodarcze oraz wykazu
odmian zatwierdzonych tymczasowo na rok gospodarczy
2007/2008. W celu weryfikacji zawartości tetrahydroka-
nabinolu niektóre z tych odmian powinny zostać
poddane procedurze B przewidzianej w załączniku I do
rozporządzenia (WE) nr 796/2004.

(5) Od roku 2007 pomoc z tytułu roślin energetycznych
przewidziana w rozdziale 5 tytułu IV rozporządzenia
(WE) nr 1782/2003 będzie miała zastosowanie
w nowych państwach członkowskich stosujących system
jednolitych płatności obszarowych. Zasady dotyczące
grupy upraw w odniesieniu do pomocy z tytułu roślin
energetycznych powinny również mieć zastosowanie do
nowych państw członkowskich.

(6) Artykuł 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 796/2004
został skreślony rozporządzeniem Komisji (WE) nr
263/2006 (5). Należy zatem odpowiednio dostosować
art. 136 rozporządzenia (WE) nr 1973/2004.

(7) Rozporządzenie (WE) nr 270/2007 zmieniło zasady
dotyczące możliwych zastosowań buraków cukrowych
w produkcji produktów energetycznych. W związku
z tym należy przyjąć identyczne warunki dla uprawy
tych roślin na gruntach kwalifikujących się do korzys-
tania z praw odłogowania.

PLL 95/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.4.2007

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 2013/2006 (Dz.U. L 384
z 29.12.2006, str. 13).

(2) Dz.U. L 384 z 29.12.2006, str. 8.
(3) Dz.U. L 141 z 30.4.2004, str. 18. Rozporządzenie ostatnio zmie-

nione rozporządzeniem (WE) nr 2025/2006 (Dz.U. L 384
z 29.12.2006, str. 81).

(4) Dz.U. L 345 z 20.11.2004, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 270/2007 (Dz.U. L 75
z 15.3.2007, str. 8). (5) Dz.U. L 46 z 16.2.2006, str. 24.



(8) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 796/2004 oraz rozporządzenie (WE) nr 1973/2004.

(9) Zmiany wprowadzone rozporządzeniem Rady (WE)
nr 953/2006 (1), (WE) nr 2012/2006 oraz (WE)
nr 270/2007 stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.
W związku z tym odpowiadające im zmiany ustano-
wione w niniejszym rozporządzeniu należy stosować
od tego samego dnia.

(10) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Płatności
Bezpośrednich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 796/2004 wprowadza się następu-
jące zmiany:

1) w art. 12 ust. 3 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„W państwach członkowskich włączających system infor-
macji geograficznej uprawy oliwek do systemu identyfikacji
działek rolnych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia
(WE) nr 1782/2003, materiał graficzny przekazany rolni-
kowi zawiera w przypadku każdej działki z drzewami oliw-
nymi liczbę kwalifikujących się drzew oliwnych oraz ich
rozmieszczenie na działce, jak również obszar uprawy
drzew oliwnych, wyrażony w GIS-ha dla drzew oliwnych,
zgodnie z załącznikiem XXIV pkt 3 do rozporządzenia (WE)
nr 1973/2004.”;

2) w art. 33 ust. 4 i art. 33 ust. 5, w akapitach pierwszym
i drugim, skreśla się wyrazy „uprawiane na włókna”;

3) załącznik II zostaje zastąpiony tekstem załącznika do niniej-
szego rozporządzenia.

Artykuł 2

W rozporządzeniu (WE) nr 1973/2004 wprowadza się nastę-
pujące zmiany:

1) artykuł 136 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 136

Stosowanie rozporządzenia (WE) nr 796/2004

Bez uszczerbku dla art. 143b ust. 6 akapit trzeci rozporzą-
dzenia (WE) nr 1782/2003, rozporządzenie (WE)
nr 796/2004 ma zastosowanie do systemu jednolitych płat-
ności obszarowych z wyjątkiem jego art. 7, art. 8 ust. 2 lit.
b) oraz c), art. 12 ust. 1 lit. c) oraz ust. 2, art. 13 ust. 2–8,
art. 14 ust. 2 oraz 3, art. 16 oraz 17, art. 21 ust. 3, art. 24
ust. 1 lit. b), d) oraz e), art. 26 ust. 1 lit. a), b) oraz c) oraz
ust. 2 lit. b), c) oraz d), art. 27 ust. 2 lit. g), h), i) oraz j), art.
28 ust. 1 lit. d), art. 30 ust. 3, art. 31, art. 34–40, art. 49 ust.
2, art. 50 ust. 2, 4, 5 oraz 6, art. 51–64, art. 69 oraz art. 71
ust. 1.”;

2) artykuł 143 ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) wszelki produkt pośredni buraka cukrowego służy do
produkcji produktów energetycznych oraz wszelki
produkt równoległy lub produkt uboczny zawierający
cukier jest stosowany zgodnie z rozporządzeniem
(WE) nr 318/2006;”;

3) w załączniku XXIV wprowadza się następujące zmiany:

a) w pkt 1 lit. b) dodaje się akapit w brzmieniu:

„Jednak każde zasadzone drzewo oliwne kwalifikuje się
do obliczania liczby kwalifikujących się hektarów na
mocy art. 44 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 (stoso-
wanie uprawnień do płatności).”;

b) w pkt 3 akapit czwarty otrzymuje następujące brzmienie:

„Takie samo podejście stosują państwa członkowskie,
które włączają system informacji geograficznej uprawy
oliwek do systemu identyfikacji działek rolnych,
o którym mowa w art. 20 rozporządzenia (WE)
nr 1782/2003, w celu obliczenia liczby kwalifikujących
się hektarów na mocy art. 44 rozporządzenia (WE)
nr 1782/2003 (stosowanie uprawnień do płatności).”.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opubli-
kowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 1 ust. 1 i 2 oraz art. 2 stosuje się od dnia 1 stycznia
2007 r.

Artykuł 1 ust. 3 stosuje się od roku gospodarczego 2007/2008.
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(1) Dz.U. L 175 z 29.6.2006, str. 1.



Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 kwietnia 2007 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK II

ODMIANY KONOPI KWALIFIKUJĄCE SIĘ DO PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH

a) Odmiany konopi

Beniko

Carmagnola

CS

Delta-Llosa

Delta 405

Dioica 88

Epsilon 68

Fedora 17

Felina 32

Felina 34 – Félina 34

Ferimon – Férimon

Fibranova

Fibrimon 24

Futura 75

Juso 14

Kompolti

Red Petiole

Santhica 23

Santhica 27

Silesia

Uso-31

b) Odmiany konopi dozwolone w roku gospodarczym 2007/2008

Bialobrzeskie

Chamaeleon (1)

Cannakomp

Denise (2)

Diana (2)

Fasamo

Fibriko TC

Kompolti hibrid TC

Lipko

Tiborszállási (1)

UNIKO-B

Zenit (2)
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(1) W roku gospodarczym 2007/2008 zastosowanie ma procedura B załącznika I.
(2) Wyłącznie w Rumunii, dopuszczone decyzją Komisji 2007/69/WE (Dz.U. L 32 z 6.2.2007, str. 167).”


